
 
 
 
 

องค์การแหง่การเรยีนรู้ 
เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท. 

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 



 

 



 

ค ำพ่อสอน 

๑. ความเพียร 
การสร้างสรรค์ตนเอง การสรา้งบ้านเมอืงก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดยีว ต้องใช้เวลา  

ต้องใช้ความเพียร ตอ้งใช้ความอดทน เสยีสละ แต่ส าคญัทีสุ่ดคือความอดทนคอืไมย่่อท้อ  
ไม่ยอ่ท้อในสิ่งที่ดีงาม สิง่ที่ดีงามนั้นท ามันน่าเบือ่ บางทีเหมอืนว่าไม่ไดผ้ล ไม่ดัง  

คือดูมันควรท าดีนี่ แต่ขอรับรองวา่การท าให้ดีควรต้องมคีวามอดทน  
เวลาข้างหนา้จะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง  

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
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         ทุกๆ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี วันนี้ถูกก าหนดให้เป็นวัน “ กองทัพเรือ”ทั้งนีก้็เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลัง 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ “กองทัพเรือ” ซึ่งเป็นอีกกองรบหนึ่งที่มีหน้าที่ปกปูองอธิปไตยของชนชาวไทย ตั้งแต่สมัย
อดีตกาล 

ก าเนิดกองทัพเรือ 

 กองทัพเรือ มีก าเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี กองทัพไทยในสมัยนั้น 
มีเพียงทหารเหล่าเดียว มิได้แบ่งแยกออกเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ อย่างเช่นในสมัยปัจจุบัน หาก
ยาตราทัพ ไปทางบกก็เรียกว่า “ทัพบก” หากยาตราทัพไปทางเรือก็เรียกว่า “ทัพเรือ” การจัดระเบียบการปกครอง
บังคับบัญชากองทัพไทยในยามปกติสมัยนั้นยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ในยามศึกสงครามได้ใช้ทหาร “ทัพบก” และ 
“ทัพเรือ” รวม ๆ กันไป 
 ในการยาตราทัพเพ่ือท าศึกสงครามภายในอาณาจักรหรือนอกอาณาจักร ก็มีความจ าเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะ
ในการล าเลียงทหาร เครื่องศาสตราวุธเรือ นอกจากจะสามารถล าเลียงเสบียงอาหารได้คราวละมาก ๆ แล้ว ยังสามารถล าเลียง 
อาวุธหนัก ๆ เช่น ปืนใหญ่ ไปได้สะดวกและรวดเร็วกว่าทางบกด้วย จึงนิยมยกทัพไปทางเรือจนสุดทางน้ า แล้วจึงยกทัพ
ต่อไปบนทางบก 

 เรือรบที่เป็นพาหนะของกองทัพไทยสมัยโบราณ มี ๒ ประเภท ด้วยกันคือ เรือรบในแม่น้ า และเรือรบในทะเล 
เมื่อสันนิษฐานจากลักษณะที่ตั้งของราชธานีซึ่งมีแม่น้ าล้อมรอบ และมีแม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางในการคมนาคม
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องใช้น้ าในการบริโภคและการเกษตรกรรม แล้วเรือรบในแม่น้ าคงมีมาก่อนเรือรบในทะเล 
เพราะสงครามของไทยในระยะแรก ๆ จะเป็นการท าสงครามในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย กล่าวคือ เป็นการท า
สงครามกับพม่าเป็นส่วนมาก 

ประวัติ วันกองทัพเรือ ( Royal Thai Navy Day) 
 ในสมัยก่อนยังไม่มีการแบ่งแยกก าลังการรบทางเรือออกจากทางบก กระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงแบ่งแยกการรบออก และได้ก าหนดให้วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น
วันกองทัพเรือจวบจนปัจจุบัน  หลังจากมีการแบ่งแยกก าลังทางรบระหว่างทางบกและทางเรือออกจากกันแล้ว 
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 รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรมทหารเรือขึ้น แต่ทั้งนี้ในสมัยนั้น
ยังไม่ มีผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องจ้างชาว
ต่างประเทศเข้ามารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ อาทิ ผู้บังคับการเรือ ผู้บัญชา
ปูอมต่าง ๆ 
  ต่อมาภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) รัชกาลที่ ๕ ทรง
ห่วงว่า ทหารจากต่างประเทศที่เข้ามาประจ าต าแหน่งต่าง ๆ อาจจะมีก าลังไม่
มากพอที่จะรักษาอธิปไตยของชาติได้ และอาจจะรักษาอธิปไตยได้ไม่ดีเท่าคน
ไทยด้วยกันเอง จึงประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถมากพอที่จะท าหน้าที่ต่าง ๆ แทนชาวต่างชาติได้  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้“พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ
ทหารเรือยังประเทศอังกฤษ 
 ทั้งนี้ หลังจากพระราชโอรสทรงส าเร็จการศึกษา จึงทรงกลับมารับ

ราชการในกรมทหารเรือ และจัดฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรก บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง 
ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ เพื่ออบรมนายทหารชั้นประทวน และฝุายช่างกล  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงตั้งโรงเรียนนายสิบ
ขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรืออีกโรงเรียนหนึ่ง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ตั้ง
โรงเรียนนายเรือขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ที่วังนันทอุทยาน (สวนอนันต์) โดยมี นาวาโทไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียน
นายเรือคนแรก และในปีถัดมา (พ.ศ. ๒๔๔๓) เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ 
พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลง รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชวังดังกล่าว ให้
เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นต้นมา โดยได้พระราชทานพระราชหัตถเลขา
ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน มีความว่า… 
         “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการ
ทหารเรือ มีรากหย่ังลงแล้ว จะเป็นที่ม่ันสืบต่อไปในภายหน้า”ทั้งนี้ ทางราชการทหารเรือ จึงได้ถือ “วันกองทัพเรือ” 
เป็นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ตราบจนปัจจุบัน 
 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น เป็นประเพณี พิธี หรือรูปแบบการปฏิบัติ ที่ได้รับการปฏิบัติสืบช่วง
ต่อกันมาแต่ครั้งโบราณ พร้อมด้วยเหตุผล ไม่ในทางมารยาทก็ในทางความรู้สึก หรือไม่ก็ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
หรือหลายประการรวมกัน ปัจจุบันขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทหารเรือนี้ นับว่าแพร่หลายไปทั่วโลกที่
มี กองทัพ เ รื อ  บางอย่ า งก็ มี ล ายลั กษณ์ อักษร 
บางอย่างก็ไม่มี ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
อาจไม่มีผลในทางกฎหมาย แต่ก็เป็นที่ทราบและนิยม
ปฏิบัติกันมา และในทุก ๆ ชาติพันธุ์ก็มีประเพณีของ
ตนเอง อาจไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่มีความ
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คล้ายคลึงกัน บางชาติอาจรับมาจากอีกชาติหนึ่ง และดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสม   ส าหรับ “ราชนาวีไทย” 
ได้ถือเอาแบบอย่าง “ราชนาวีอังกฤษ” เป็นหลัก ถึงแม้จะมีประเพณีอีกเป็นอันมากที่ยังไม่ได้รับรองเป็นทางการก็ตาม 
แต่เชื่อว่าทหารเรือของประเทศท้ังหลาย ก็คงไม่ยอมให้ประเพณีเหล่านั้นเปลี่ยนไป หรือทอดทิ้งละเลยให้สูญไปเสีย และ
เป็นหน้าที่ของทหารเรือรุ่นหลังทุกคนที่ต้องพยายามศึกษาให้รู้และปฏิบัติตาม การที่จะเป็นผู้มีวินัยดีย่อมเกิดจากการ
ปฏิบัติตามแผนที่ดีและแบบแผนธรรมเนียมที่ดีเหล่านี้จะคงอยู่ด้วยการร่วมมือกัน ปฏิบัติทั่วทุกคน ทั้งนายทหารและ
ทหารโดยเฉพาะผู้น้อยควรลงมือปฏิบัติก่อนเสมอ 
  

ยุทธการต่าง ๆ ทีส่ าคัญ ของทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ 

 
ยุทธการสามชัย 
 ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง ต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการปฏิบัติการจริงที่แฝงมาในค าว่า “ฝึก” มีชื่อเป็นทางการว่า 
 “การฝึกร่วม ๑๖” เป็นการปราบในพ้ืนที่ภาคเหนือบริเวณ รอยต่อ ๓ จังหวัด คือ จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก และ จ.เลย 
ยุทธการผาภูมิ 
 หลังฝึกร่วม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามแผนยุทธการสามชัยที่ภูหินร่องกล้าแล้วได้ผล บก.ทหารสูงสุด ได้มีค าสั่งให้มี
การฝึกร่วม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อีกครั้งหนึ่งตามแผนยุทธการผาภูมิ เพ่ือปราบปรามในพ้ืนที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อ
ของ เชียงราย และน่าน 
 ยุทธการกรุงชิง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กองทัพบกพิจารณาเห็นว่า นาวิกโยธินสามารถปฏิบัติการบนบกได้ดี จึงได้พิจารณาจัดนาวิก
โยธินไปปฏิบัติการปราบปรามในพ้ืนที่ กองทัพภาค ๔ ในชื่อ “ฉก.นย. ๒๐๑” หรือ “หน่วยเฉพาะกิจทักษิณ” 
ส าหรับเรือรบนั้น แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ… 
เรือรบในแม่น้ า 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจากสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. ๒๐๗๖ – ๒๐๘๙) ทรงยกกองทัพ ไปตี
เมืองเชียงกราน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยคืนจากพม่า ใน พ.ศ.๒๐๘๑ ต่อจากนั้นไทยก็ได้ท าศึกสงครามกับพม่ามาโดย
ตลอด เรือรบในแม่น้ าในสมัยนี้จะมีบทบาทส าคัญในการเป็นพาหนะใช้ท าศึกสงครามมากกว่าเรือรบในทางทะเล เรือรบ
ในแม่น้ า เริ่มต้นมาจาก เรือพาย เรือแจว ก่อน เท่าที่พบหลักฐานไทยได้ใช้เรือรบ ประเภทเรือแซเป็นเรือรบในแม่น้ า 
เพ่ือใช้ในการล าเลียงทหารและเสบียงอาหารมาช้านาน โดยใช้พาย ๒๐ พาย เป็นก าลังขับเคลื่อนให้เรือแล่นไป 
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เรือรบในทะเล 
 ส าหรับเรือรบในทะเลในสมัยแรกยังไม่มีบทบาทส าคัญในการเป็นพาหนะเท่าเรือรบในแม่น้ า เนื่องจากลักษณะ
ที่ตั้งตัวราชธานีอยู่ไกลจากปากแม่น้ าเจ้าพระยา ความจ าเป็นในการใช้เรือจึงมีน้อยกว่าในยามปกติก็น าเอาเรือที่ใช้ใน
ทะเลมาเป็นพาหนะ ในการบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายยังหัวเมืองชายทะเลต่าง ๆ และประเทศข้างเคียงครั้นเมื่อบ้านเมือง 
มีศึกสงครามก็น าเรือเหล่านี้มาติดอาวุธปืนใหญ่เพ่ือใช้ท าสงครามแต่ครั้งโบราณ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยได้เริ่มใช้เรือรบในทะเลในการท าศึกสงครามบ้างแล้ว เช่น ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ยกทัพเรือไปตีเมืองทวาย เมื่อ พ.ศ.๒๑๓๕ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดเกล้าฯ ให้ยกทัพเรือไปตีเมืองบันทายมาศ เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔  เป็นต้น ส่วนเรือรบในทะเลจะมีเรือประเภทใดบ้างยัง
ไม่อาจทราบได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะเป็นเรือใบหลายประเภทด้วยกัน ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่ส่วนมากจะเป็นเรือ
ส าเภาแบบจีน  เรือก าปั่นแปลง แต่ถ้าเป็นเรือขนาดย่อมลงมาจะเป็นเรือส าปั้นแปลง เรือแบบญวน เรือฉลอม เรือเป็ด
ทะเล และเรือแบบแขก เป็นต้น 
     ข้อมูลจาก : https://imsschoolblog.wordpress.com/๒๐๑๔/๑๑/๑๓/ 
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นิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ภาพถ่ายเล่าความทรงจ าต่อในหลวง ร.๙ 

 
 

 
          กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยได้รวบรวมภาพที่ประชาชน
บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ได้ส่งมาจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 

 

๗ 



 

 
 
          ภายในนิทรรศการได้รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากประชาชน สื่อมวลชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ า ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือน าเสนอภาพความทรงจ า
อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชม โดยนิทรรศการ "ทรงสถิตใน
ดวงใจไทยนิรันดร์" แบ่งการจัดแสดงเป็น ๒ ช่วง คือ 
 
          ช่วงที่ ๑ ครบรอบพิธีบ าเพ็ญกุศล ๑๕ วัน ปัณรสมวาร ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. 
          ช่วงที่ ๒ ครบรอบพิธีบ าเพ็ญกุศล ๕๐ วัน ปัญญาสมวาร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๐ โดยจะเป็นการแสดงภาพถ่ายของศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพมืออาชีพ จ านวน ๘๙ คน 
 
          นอกจากการจัดแสดงภาพถ่ายแล้ว ภายในนิทรรศการยังจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงมีโปสการ์ดพิมพ์ผลงานภาพถ่ายส่วนหนึ่งในนิทรรศการ 
มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ประชาชนที่สนใจเข้าชมอีกด้วย 
          ใครสนใจเข้าชมนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บอกเลยว่า…เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งนี้เพ่ือร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕ หรือ เฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร  
      ข้อมูลจาก : http://travel.kapook.com/view159914.html 
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อาการปวดหลัง เพราะขับรถ 

 
 

อาการปวดหลัง เพราะขับรถ 
 หลายคนคงเป็นเหมือนกัน นั่นก็คืออาการปวดหลังจากการขับรถ เพราะสมัยนี้รถบนท้องถนนก็มากข้ึน ท าให้
ช่วงเวลาที่เราต้องขับรถเดินทางทั้งไปและกลับบ้านนั้น ยาวนานขึ้น ส่งผลให้มีความรู้สึกปวดหลังขึ้นมา หรืออาจจะเป็น
อาการปวดจากการขับรถทางไกลไปต่างจังหวัด เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร... 
 
 ๑. ไม่ควรให้ร่างกายค้างอยู่ท่าเดียวนานๆ เพราะจะท าให้เกิดอาการปวดขึ้นมา หรือหากจ าเป็นต้องอยู่ท่าเดิม
นานๆ นั้นควรจะอยู่ในท่าท่ีเรารู้สึกสบาย 
 ๒. ไม่ควรให้หลังของเรานั้น อยู่ในท่าโค้งหรือมีการบิดตัว เพราะท่าแบบนี้ กล้ามเนื้อและเอ็นด้านหลังจะถูกยืด
นานๆ หมอนรองกระดูกสันหลังจะมีแรงกดมากกว่าในท่านั่งหลังตรงหรือท่ายืนตรง เพราะฉะนั้นการนั่งควรยืดหลังให้
ตรง 
 ๓. ส าหรับคอ ไม่ควรก้มหรือเงยมากเกินไป เพราะจะท าให้ส่วนบ่าและไหล่ ท างานหนักมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึง
อาการปวด 
 ๔. ควรพักผ่อนสายตาเมื่อรู้สึกอ่อนล้าและลดอาการเครียด เนื่องจากความเมื่อยล้าของสายตาและความเครียด
นั้นมีผลต่ออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ การปรับเบาะขณะขับรถควรปรับให้เหมาะสมและตรวจดูความเหมาะสมของ
อุปกรณ์เหล่านี้ทุกครั้งก่อนขับรถ โดยอาศัยหลักการดังต่อไปนี้  
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๑. ปรับระยะนั่งใกล้-ไกล 
 โดยให้ขาเหยียบคันเร่งพอดีและสามารถขยับเท้ามาเหยียบเบรกได้ง่ายและรวดเร็ว และระยะห่างนี้ต้องไม่ท าให้
เข่าและสะโพกงอมากนัก เพราะการงอมากของเข่าและสะโพกจะท าให้กระดูกข้อเท้าล าบากท าให้ต้องยกขาเมื่อต้อง
ขยับเท้าไปมา ขณะเดียวกันการเหยียดขามากไปจะท าให้ตัวและขาอยู่ในรูปคล้ายตัวแอล ซึ่งมีผลต่อการเหยียบเบรก
และคันเร่งเช่นกัน คือแรงจะลดลง เพราะสามารถใช้ปลายเท้าเหยียบได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้แรงจากเข่าและสะโพกได้ 
ร่างกายที่อยู่ในรูปตัวแอล จะมีผลท าให้หลังส่วนล่างโค้งมาก และเส้นประสาทสันหลังและขาตึงตัวมาก จะมีผลเสียคือ 
กล้ามเนื้อล้าง่าย ด้านหน้าของหมอนรองกระดูกมีแรงกดมากท าให้หมอนรองกระดูกมีโอกาสปลิ้นไปด้าน หลังสูง ท่านั่ง
นี้จึงท าให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่าย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงท่านั่งนี้ ที่เราอาจพบได้บ่อยในผู้ที่ใช้รถเก๋งเตี้ยๆ 

 
๒. การปรับความเอียงของเบาะพิงหลัง 
 จะมีความสัมพันธ์กับการปรับใกล้ไกล มุมการ
มอง และการจับพวงมาลัย คือเมื่อปรับขาให้พอดี ตัว
อาจจะห่างไป ท าให้ต้องปรับเบาะพิงชันขึ้นมา แต่การ
ปรับเบาะชันขึ้นมาอาจมีผลท าให้หลังและขาเป็นรูปคล้าย
ตัวแอลดังข้อ ๑ แต่ก็มีข้อดีเมื่อตัวตั้งตรงคือ ท าให้ไม่ต้อง
งอคอมากนัก บ่าและคอจึงไม่เมื่อย ดังนั้นความเอียงของ
เบาะควรอยู่ในระดับที่เมื่อขับรถแล้ว ไม่มีความรู้สึกว่า
ต้องใช้แรงในการยกคอและศีรษะขึ้นมาตั้งตรง 
 

๓. ปรับการเอียงของเบาะนั่ง 
 มีความจ าเป็นอีกเช่นกัน เพราะหากเบาะนั่งให้มีการชันตัวมาก จะมีผลท าให้เกิดการกดของด้านหน้าของเบาะ
ต่อด้านหลังเข่าของผู้ขับขี่ ซึ่งด้านหลังเข่านี้ มีหลอดเลือดและเส้นประสาทจ านวนมาก หากมีการกดทับจะท าให้เกิด
อาการชา และอ่อนแรงของขาได้ ดังนั้นควรปรับให้เบาะด้านหน้าสูงพอที่จะรับน้ าหนักขาได้ โดยที่ขาไม่ลอยสูงจากเบาะ 
แบบลักษณะเข่าชัน และเม่ือขับรถและมีการกดคันเร่งค้างนานๆ ด้านหน้าของเบาะต้องไม่กดหลังเข่า 
 
๔. ปรับความสูงต่ าของเบาะ 
 โดยเฉพาะรถใหม่ๆ มักจะสามารถปรับได้ หลายๆ คนอาจมองว่าไม่เกิดประโยชน์ เพราะตัวสูงอยู่แล้ว แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วผู้ที่ตัวสูงก็ต้องใช้ เพราะถ้าเบาะเตี้ยจะท าให้ต้องปรับเบาะรถห่างจากพวงมาลัยมากขึ้นส่งผลต่อการ 
งอของหลัง การปรับเบาะรถให้สูงขึ้นจะมีผลท าให้ท่านั่งขับรถคล้ายกับการนั่งเก้าอ้ีมาก ขึ้น ดังเห็นได้จากรถตู้หรือรถ 
MPV ที่มักต้องนั่งขับในท่าหลังตรงๆ และแน่นอนท่านี้ศีรษะและคอก็จะอยู่ในแนวตรง ไม่จ าเป็นต้องงอคอขึ้นมา และใน
ผู้ที่ตัวไม่สูง ก็สามารถปรับความสูงของเบาะเพ่ือให้เหยียบถนัดขึ้น 
 
๕. ปรับมุมของพวงมาลัย จะข้ึนอยู่กับการปรับเบาะต่างๆ ด้วย 
 ให้ปรับทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยมาปรับพวงมาลัย แต่ถ้าปรับพวงมาลัยสุดแล้วยังรู้สึกไม่พอดี ต้องปรับจากข้อ ๑ 
ถึง ๔ ใหม่อีกครั้ง ต าแหน่งและระยะการจับพวงมาลัยมีความส าคัญมาก เพราะมีผลต่อการควบคุมพวงมาลัยของรถท า

๑๐ 



 

ให้บังคับรถได้ง่ายหรือยากได้ ระยะและระดับที่เหมาะสมคือ ระยะที่เมื่อวางมือแล้ว สามารถหมุนพวงมาลัยได้คล่อง ไม่มี
การติดขดัหรือมีความรู้สึกว่าต้องเอ้ือมขณะเดียวกัน กล้ามเนื้อบ่าและไหล่ต้องไม่เกร็งเพ่ือที่จะถือแขนให้อยู่กับพวงมาลัย
นานๆ 
 
๖. การปรับระยะพวงมาลัยเข้าใกล้หรือไกล 
 รถรุ่นใหม่ๆ อาจสามารถปรับระยะใกล้ หรือไกลของพวงมาลัยได้ คือเราสามารถดึงพวงมาลัยเข้าใกล้หรือผลัก
ออกไปไกลได้ การปรับนี้มีข้อดี ที่เมื่อปรับระยะใกล้ ไกล และปรับพนักพิงแล้ว อาจท าให้แขนต้องเอ้ือมจับหรือแขนอยู่
ชิดพวงมาลัยมากเกินไป การปรับนี้จะช่วยให้เราสามารถจับพวงมาลัยได้ถนัดข้ึน 

 
๗. ปรับกระจกส่องข้างและหลัง 
 จะเป็นการปรับหลังสุด หลังจากปรับส่วนอื่นๆ เสร็จแล้ว โดยยึดหลักการที่ว่า เมื่อนั่งโดยไม่ต้องขยับศีรษะหรือ
โยกตัวเราสามารถมองเห็นในจุดที่เราต้องการได้ หากการมองยังมีจุดบอดแสดงว่าอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ติด
กระจกส่องหลังบานใหญ่ขึ้น หรือกระจกโค้ง เพ่ือให้เห็นได้ครอบคลุมข้ึน แต่อาจมีผลเรื่องการกะระยะบ้างเพราะภาพ
จากกระจกโค้งจะหลอกตาเทคนิคท่ีกล่าวมานั้นควรอยู่ภายใต้ความปลอดภัยในการขับขี่ด้วย หากปรับให้สบายตัว แต่ไม่
ปลอดภัยก็ไม่ถือว่าเป็นการปรับที่ดี ที่ส าคัญในการปรับนั้น ควรปรับเมื่อรถอยู่นิ่ง ไม่ควรปรับเมื่อรถวิ่งอยู่ โดยเฉพาะ
การเลื่อนเบาะและปรับมุมพนักพิง ที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อการขับข่ีได้ค่ะ 
         
        ข้อมูลจาก : http://www. istockphoto.com  
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http://www.makeuseof.com/tag/fix-windows-update-error-0x80070057/


 

 

บึงหนองบอน กรงุเทพฯ ปั่นจักรยานชิล ๆ ชมวิวเพลิน ๆ 

 
          บึงหนองบอน หรือศูนย์กีฬาทางน้ าบึงหนองบอน เป็นเหมือนสวนสาธารณะกรุงเทพฯ ที่เพ่ิงได้รับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สมบูรณ์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ภายในมีเส้นทางปั่นจักรยาน รวมถึงบริเวณรอบสระขนาดใหญ่ยังสามารถ
เล่นกีฬาทางน้ าได้หลากหลายประเภท บนอาณาเขตพ้ืนที่ภายในที่กว้างขวาง จึงท าให้บึงหนองบอน กลายเป็นพ้ืนที่ไว้
ส าหรับพักผ่อนของชาวกรุง ที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ วันนี้เราจะพาไปทัวร์และเที่ ยวบึงหนองบอนแห่งนี้กัน 
ไว้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือใครที่มีเวลาว่าง ๆ จะได้หนีไปเที่ยวแบบชิล ๆ กัน 

 
 

 
          บึงหนองบอน มีเนื้อที่กว้างกว่า ๖๐๐ ไร่ อยู่ติดกับสวนหลวง ร.๙  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ เป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริในเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมใน

๑๒ 

http://travel.kapook.com/view155649.html
http://travel.kapook.com/view155649.html


 

กรุงเทพฯ เอาไว้รองรับน้ าจากฝั่งตะวันออก ต่อมาได้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ าให้กลายเป็นศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ าของกรุงเทพฯ 
และได้มีการฝึกสอนกีฬาทางน้ าให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจอีกด้วย 

 
 

          เมื่อการขี่จักรยานในกรุงเทพฯ เริ่มเป็นที่นิยมกันมากข้ึน บึงหนองบอนแห่งนี้จึงเริ่มมีการปรับปรุงใหม่อีกครั้งใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการสร้างเส้นทางจักรยานสองเลน ส าหรับนักปั่นมืออาชีพ และนักปั่นมือสมัครเล่น หากสังเกต
พ้ืนที่รอบ ๆ ให้ดี จะเห็นปูายสัญลักษณ์จราจรและกล้องวงจรปิดโดยรอบ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ แต่
ไม่ใช่จะมีแค่พ้ืนที่เลนจักรยานอย่างเดียวเท่านั้น ที่นี่ยังมีเครื่องออกก าลังกาย และกิจกรรมทางน้ าต่าง ๆ อยู่อีกเพียบ 

          หลายคนสงสัยว่า…ถ้าอยากจะเอาสัตว์เลี้ยงที่บ้านมาเดินเล่นด้วยจะได้ไหม ? บอกเลยว่าที่บึงหนองบอน
สามารถน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเดินเล่นและออกก าลังด้วยได้ และนี่เป็นจุดเด่นที่ท าให้บึงหนองบอนแตกต่างจาก
สวนสาธารณะที่อ่ืน โดยเราจะเห็นครอบครัวจ านวนไม่น้อย จูงสุนัขมาเดินเล่นในจุด Dog Park หรือไม่ก็ปูเสื่อปิกนิก
นอนเล่น นั่งเล่นอ่านหนังสืออยู่ใต้ร่มต้นไม้ใหญ่สบาย ๆ 

 
 

๑๓ 



 

 
           ด้วยเพราะพื้นที่บึงหนองบอนที่นี่ค่อนข้างกว้างขวาง และถึงจะมีการแบ่งเลนจักรยานไว้อย่างชัดเจน แต่ก็มีข้อ
เตือนให้ระวังอยู่นิดหน่อย ตรงที่นักปั่นที่นี่ค่อนข้างจะปั่นจักรยานด้วยความเร็ว ดังนั้นเวลาจะเดินข้ามทางต้องดูหน้าดู
หลังให้ดี ๆ เพราะไม่อย่างนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ บึงหนองบอนจึงนับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกรุงเทพฯ และยังเป็นพื้นที่
พบปะสังสรรค์ให้ทุกคนได้มาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อย่าลืมหาเวลาว่าง แล้วลองแวะมาเท่ียวเล่นที่นี่กันดูนะคะ ^ ^ 
          การสมัครสมาชิก "ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน" 
          เราสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือขอใช้บริการและเช่ายืมอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ของทางศูนย์ได้ โดยจะต้องสมัคร
สมาชิกเป็นรายปีในราคา ๔๐ บาท/ปี แต่ส ารับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๑๗ ปี เสียค่าสมาชิกในราคา ๑๐ บาท/ปี (ค่าสมัคร
สมาชิกนี้สามารถเล่นได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน, เรือใบ, เรือคายัก, วินด์เซิร์ฟ, ตะกร้อ ทุกอย่างรวมอยู่ในค่าสมัคร
สมาชิกท้ังหมดแล้ว) 

๐๐๐ 
 

          การเดินทาง 
          สามารถเดินทางมาได้ทั้งรถไฟฟูา BTS และรถยนต์ส่วนตัว 
          ● BTS : ลงที่สถานีอุดมสุข หลังจากนั้นให้เดินเข้ามาในซอย แล้วต่อรถเมล์แดงจากปากซอยอุดมสุขไปจนถึง
ปลายสาย 
          ● รถยนต์ส่วนตัว : ให้ขับมาจากเส้นถนนศรีนครินทร์ เมื่อเจอแยกศรีอุดม ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.๙ ขับเลยจากสวนหลวง ร.๙ สังเกตทางซ้ายมือจะเจอซอย ๔๓ เลี้ยวเข้าไปจนสุดซอย ด้านในจะมีที่จอดรถไว้
บริการ 
          เวลาเปดิ-ปิด : ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
          ที่อยู่ : เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ซอย ๔๓ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
          เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๓๒๘ ๐๒๓๖ 
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน 
                  ข้อมูลจาก : http://www.star-traveller.com 
 

๑๔ 

https://www.facebook.com/bungnongbon/


 

 

ไข่กระทะ เมนูไขร่้อน ๆ อาหารเช้าอิ่มอร่อยรับหน้าหนาว 
 
คลิป ไข่กระทะ เมนูอาหารเช้าร้อน ๆ ต้อนรับหน้าหนาว 

          ถ้าฤดูหนาวได้มีโอกาสไปเที่ยวแถบ ๆ ภาคอีสานตอนบน ภาคเหนือ หรือ
เที่ยวตามดอย ตามเขาต่าง ๆ เวลาหาอาหารเช้ารับประทานก็มักจะต้องเห็นไข่
กระทะไว้คอยบริการคู่กับกาแฟ หรือปาท่องโก๋อยู่เสมอ รับประทานแบบอุ่น ๆ ใน
อากาศหนาว ๆ ช่างเป็นอะไรที่อร่อยสุด ๆ แต่ถ้าหนาวนี้คุณไม่ได้ไปเที่ยวไกล ๆ แต่
อยากรับประทานไข่กระทะให้ได้อารมณ์เหมือนอยู่บนดอยหนาว ๆ เราก็มีสูตรมาฝาก
ให้ลองท ากันดูนะคะ 

สิ่งท่ีต้องเตรียม 
 
          เนยสด ๑/๒ ช้อนโต๊ะ               ไข่ไก่ ๒ ฟอง 
  
          เห็ดหอมแห้ง แช่น้ าจนนิ่มหั่นบาง ๆ ๒ ดอก         กุนเชียงทอดหั่นบาง ๑ ช้อนโต๊ะ 
 
          หมูยอ (หรือไส้กรอก) หั่นชิ้นบาง ๑ ช้อนโต๊ะ  ต้นหอมซอยส าหรับโรยหน้า 
 
          ซอสปรุงรส ๑ ช้อนชา     พริกไทยปุน ส าหรับโรยหน้า 
 

 วิธีท า 
          ๑. ใส่เนยสดลงในกระทะส าหรับท าไข่กระทะ น าขึ้นตั้งไฟปานกลางจนร้อน จากนั้นตอกไข่ไก่ไข่ใส่ลงไป ตาม
ด้วยเห็ดหอม หมูยอหรือไส้กรอก มะเขือเทศ และต้นหอมซอยวางให้ทั่วกระทะ 
          ๒. ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส โรยหน้าด้วยพริกไทยปุน ทอดจนไข่สุก ปิดไฟยกลงจากเตา รับประทานขณะร้อน ๆ  
          หนาวนี้ก็มีอาหารเช้าจากเมนูไข่ง่าย ๆ ไว้ท ารับประทานแล้ว ไม่ต้องขึ้นดอยก็อร่อยได้ 
 

 
      ข้อมูลจาก : http://cooking.kapook.com/view68763.html 

๑๓ 

๑๕ 



 

 
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน     

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงกลาโหม 
(Analysis of  participation in the educational quality assurance of personnel in school  of 

Ministry of Defense) 
         น.ท.โชติ   จันทร์วัง* 
                Choche๘ ๗ ๒ ๑ @gmail.com
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ชั้นยศ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  สถานภาพการท างาน  ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๔. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน 
เตรียมทหาร 
 ๕. เพ่ือสร้างสมการท านายการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

๑. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรเป็นบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัด สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม   

๒. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรเป็นบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัด สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม   จ านวน ๑๖๓ นาย 

๓. ขอบเขตเนื้อหาเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารประกอบด้วย ๔ ด้านคือ ด้านการวางแผน  ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจสอบ
และด้านการพัฒนาและปรับปรุง 

๔.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
โรงเรียนเตรียมทหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด ๕ ตอน ได้แก่  
        ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ ๕ แบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๖ 

mailto:Choche8721@gmail.com
mailto:Choche8721@gmail.com


 

*นาวาอากาศโทโชติ  จันทร์วัง  นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลับบูรพา 
สรุปผลการวิจัย 

๑.  ทัศนคติในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ในระดับมากคิดเป็น     ร้อย
ละ ๗๑.๒๐ 

๒.  ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๐๘   

๓.  การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔  รองลงมาคือ
ด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ด้านที่ต่ าที่สุดคือด้านการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อจ าแนกตามเพศอายุ  
ตามประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส  และระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
๐.๐๕ ส าหรับการจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๕. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อจ าแนกตามชั้นยศ  
พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๕  และในด้านการด าเนินงานและด้านการ
ตรวจสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จ าแนกตามชั้นยศเป็นรายคู่ พบว่า ด้านการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรชั้นยศ พ.อ.(พ)/ น.อ(พ) ขึ้นไป  และชั้นยศ ส.ต./จ.ต. ถึง จ.ส.อ./
พ.จ.อ./พ.อ.อ. มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   และ 
บุคลากรชั้นยศ พ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป และชั้นยศ พ.ต. ถึง พ.อ./น.ต.-น.อ.  มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๖. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารมีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง   สถิติ 
๐.๐๕   
 ๗. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ
การท างาน พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕   เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน   ด้านการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕  ส่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุง
ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ตรวจสอบต่อเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟุ(Scheffe)      พบว่า  ด้าน
การวางแผน ด้านการด าเนินงาน และด้านการตรวจสอบ ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน และด้านการตรวจสอบผู้บริหาร
และบุคลากรทั่วไปมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๑๗ 



 

๘. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต้นกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบว่า   ชั้นยศ ส.ต./จ.ต.-จ.ส.อ./พ.จ.อ./พ.อ.อ.  และสถานภาพการท างานต าแหน่งบุคลากรทั่วไป มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕      ส าหรับชั้นยศพ.อ.
(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป และสถานภาพการท างานต าแหน่งผู้บริหารและทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 ๙. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเตรียม
ทหารได้สมการวิเคราะห์ถดถอยดังนี้ 

สมการวิเคราะห์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ  

              610.0104.1ˆ totY (ทัศนคติ) 363.0 (บุคลากรทั่วไป) 121.0 (ชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป)  

จากสมการ หมายถึงถ้าคะแนนทัศนคติเพ่ิมขึ้น ๑ คะแนน และมีข้าราชการชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๐.๖๑๐ และ ๐.๑๒๑ คะแนน 
ตามล าดับ ในขณะที่ถ้ามีบุคลกรทั่วไปเพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา
ลดลง ๐.๓๖๓ คะแนน  

สมการวิเคราะห์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

             373.0totZ


(ทัศนคติ) 201.0 (บุคลากรทั่วไป) 155.0 (ชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป) 
 จากสมการ หมายถึง ถ้าคะแนนมาตรฐานทัศนคติเพ่ิมขึ้น ๑  และมีข้าราชการชั้นยศพ.อ.(พ)/น.อ.(พ) ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนมาตรฐานความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๐.๓๗๓  และ ๐.๑๕๕  
ตามล าดับ ในขณะที่ถ้ามีบุคลกรทั่วไปเพ่ิมขึ้น ๑ คน จะท าให้คะแนนมาตรฐานความร่วมมือในการประกันคุณภาพ
การศึกษาลดลง ๐.๒๐๑ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลกรมีทัศนคติในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
โดยสร้างแรงจูงใจหรือสร้างขวัญและก าลังให้บุคลากรในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลกรโรงเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความเข้า 
ใจในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้นโดยจัดให้มีการอบรม หรือจัดแหล่งการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น 
นิทรรศการ สื่อต่างๆ เป็นต้น 
  ๓.  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ก าลังพลทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
ในทุกชั้นยศและสถานภาพการท างานไม่เฉพาะต าแหน่งหรือระดับใดเท่านั้น  อีกทั้งส่งเสริมให้ก าลังพลมีบทบาทในการ
ประกันคุณภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการวางแผนซึ่งควรให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะมากขึ้น 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 

 

 “มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สถิตในดวงใจราษฎร์” 
 

ร.อ.รชฏ  ทิพโสต  
รรก.แผนกจิตวิทยาและแนะแนว.สกศ.รร.ตท. 

 

ในช่วงเวลาที่ทุกข์โศกอย่างนี้ ผู้เขียนในฐานะที่ร่ าเรียนจิตวิทยามาบ้าง ก็อยากจะพักร่างกายและจิตใจเพ่ือให้
ความโศกเศร้านั้นหายไป เพ่ือให้จิตใจมีก าลังเข้มแข็งพอที่จะท างาน และด ารงชีวิตต่อไปได ้

ความเศร้าโศกนั้นส่งผลต่อร่างกายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ไม่ต้องร่ าเรียนให้สูง ก็รู้ดีว่าอารมณ์นั้นมีผลต่อ
ร่างกายของมนุษย์เรานั้นมากมายเพียงใด ในช่วงเวลาแห่งความโทมนัสนี้เป็นการยากเหลือเกินครับที่จะจัดการกับความ
เสียใจที่มาเกาะกุมหัวใจของเรา  

เราจะได้พูดคุยถึงการจัดการกับอารมณ์ทางลบนี้ ในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งยังไม่ใช่วันนี้ครับ 

มหาราชผู้ยิ่งใหญ่...ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ผู้เป็นที่รักของ  พวก
เราชาวไทยทุกคน 

ท่านเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนได้อย่างไร 

ค าตอบ อยู่ที่คนคนหนึ่ง อันที่จริงควรจะใช้ค าว่าผู้หญิงคนหนึ่ง  
“เบื้องหลังความส าเร็จของมหาบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ มักมีสตรีคนหนึ่งยืนอยู่เสมอ” มีคนกล่าวไว้เช่นนี้ 
“ผู้น าที่ดีไม่ได้เกิดมาจากพันธุกรรม  แต่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู” ใครอีกสักคนก็กล่าวไว้เช่นนี้เหมือนกัน 

นางสาวสังวาล ตะละภัฏ ซึ่งต่อมาในภายหลังก็คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
คือ สตรีผู้นั้นที่ยืนอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้อยู่ในดวงใจของพวกเราทุก

คนครับ 

เพ่ือขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ผู้เขียนขออนุญาตสรุป พระจริยวัตร พระราชอัธยาศัย และวิธีการ
เลี้ยงดูบุตร (หรือเด็ก) ของสมเด็จย่า เพ่ือประโยชน์ของพวกเราดังนี้ครับ  

๑. ท่านเป็นพระชนนีที่ เอาพระราชหฤทัยใส่พระโอรสพระธิดาอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่พระพลานามัย 
การศึกษา พระกิริยาอัธยาศัย ทั้งนี้อ้างถึง บทความเรื่อง “สมเด็จย่าแม่ฟูาหลวงประเสริฐสุดประวัติศาสตร์ฤาอาจหา” 
ซึ่งเรียบเรียงโดย นางสาวศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา อดีตข้าหลวงในพระองค์ ซึ่ง
ได้เคยจัดสัมมนาเรื่อง “เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า” ได้สรุปหลักการไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ดูแลเด็กให้มีคุณภาพอนามัยดี ได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

๑.๒ ฝึกหัดให้เด็กมีระเบียบวินัยทั้งทางกายและทางใจ  
๑.๓ ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทางความคิด ให้รู้จักพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง 

๑.๔ สอนให้เด็กมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

๑.๕ สอนให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๑.๖ สั่งสอนเด็กในเรื่อง ศาสนา จริยธรรม  
๑.๗ สอนให้เด็กคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

๑.๘ ให้เด็กสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆตามวัยของตน 

๑.๙ ให้เด็กมีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 

๑๙ 



 

๑.๑๐ เน้นการพัฒนา EQ มากกว่า IQ 

๑.๑๑ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก เพราะลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น 

๑.๑๒ ตั้งเปูาหมายในการเลี้ยงดูลูก 

๒. ท่านเป็นคนที่มีความเอ้ืออาทร มีน้ าพระราชหฤทัยเอื้ออารีแก่บุคคลทุกหมู่เหล่า 

๓. ท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสติปัญญาล้ าเลิศ 

๔. ท่านไม่ทรงโปรดความฟุุมเฟือยใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคและจ่ายพระราชทรัพย์อย่างประหยัด  

           ๕.  ท่านให้ความส าคัญกับเวลา  
           ๖.  ท่านมีความเป็นผู้น า  
               ๗.  ท่านทรงใฝุพระราชหฤทัยในการศึกษาหาความรู้ และเรียนไปพร้อมๆกับลูกๆอยู่เสมอ 

ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน คงพอจะเห็นแล้วว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
จึงเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคน  

 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จ-  พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  
 

     ขอถวายอาลัยแด่พระองค์อินทร์ 
    เป็นบดินทร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวยราษฎร์ 
    ข้าส านึกร าลึกในใจแห่งปราชญ์ 
    รองพระบาทประพาสสิ้นทั่วดินแดน 

    บาทสลึงพึงประมาณเศรษฐกิจ 

ทุกทศทิศเทิดทูนถ้วนทั่วแคว้น 

    ชาติเจริญด้วยพระทัยเทียมเทพแทน 

    ไปสู่แผ่นฟ้าใดไทยอาวรณ์ 
 

 หากผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง 
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี www.theprincessmothermemorialpark.org   
- ๗ วิธีการเลี้ยงดูลูก ของสมเด็จย่า ที่ทรงคุณค่าและควรน ามาเป็นแบบอย่าง woman.mthai.com 
 

๒๐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

 
 
 

วันท่ี ๓ ต.ค. ๕๙ 
พิธีรับ - ส่ง หน้าท่ี ผบ.รร.ตท.  

 
 
 

 
 
 

วันท่ี ๔ ต.ค. ๕๙ 
พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.รร.ตท. พบปะข้าราชการ รร.ตท.  ณ หอประชุมนวนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 

 

 
 
 

วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๙ 
พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการ  

 

 
 

วันท่ี ๑๙ ต.ค. ๕๙ 
พล.อ สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. 

 
 
 

 
 
 

๒๓ 


